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Brusinhas para todxs

Já faz algum tempo que a fronteira de 
gênero não está fazendo mais senti-
do no mundo da moda. Dos grandes 
nomes da alta-costura como  Saint 
Laurent, Prada, Givenchy e Gucci às 
descoladas lojas de departamentos, 

como a londrina Selfridges, todos se rende-
ram às coleções cujas roupas para homens 
e mulheres não exibem diferenças de cor ou 
modelagem. Esse também é o conceito que 
norteia as produções da grife porto-alegrense 
Brusinha & Cia. 

A sede da marca fica na Capital, é bem ver-
dade. Mas seus recortes contam com o toque 
santa-mariense de Laura Dias de Oliveira. 
Formada em Publicidade e Propaganda pela 
Unifra, a moça mudou-se para Porto Alegre 
para fazer o curso Tecnólogo em Design de 
Moda, no Senac. Nas aulas, conheceu Bruna 
Carvalho, que tornou-se sua sócio na marca 
que chega com objetivo de quebrar paradig-
mas de gênero. 

– A nossa marca busca contribuir na des-
construção de padrões de gênero e tamanho. 

Por isso, produzimos roupas do PP ao XGG. 
Outra característica é o fato de buscarmos 
não desperdiçar tecido. Então, fazemos as pe-
ças por encomenda, até pela Brusinha ainda 
ser uma marca nova e pequena – conta Laura.

Todas as peças, blusas cropped, saias, ves-
tidos e shorts hot pants, são criadas e pro-
duzidas pelas duas. E mesmo que a maioria 
das roupas possam ser consideradas como 
“femininas”, as gurias optaram por não atri-
buir gênero a elas. Ou seja, com exceção de 
alguns modelos que só vestem mulheres, por 
consequência da modelagem e do biotipo 
corporal, as roupas da Brusinha & Cia são 
pensadas para quem deseja se sentir confor-
tável e tiver vontade de vesti-las, indepen-
dentemente do sexo. 

As encomendas podem ser feitas no site 
brusinhaecia.minestore.com.br . Para saber 
mais, vale também acompanhar o trabalho 
pelo facebook.com/brusinhaecia e pelo insta-
gram.com/brusinhaecia. 

Soprando velinhas com Jackass 
e Projeto Baleia

O Meu Escritório Bar está completando quatro anos. Neste tempo, o 
local acabou se tornando um reduto boêmio e estudantil da cidade. E, para 
comemorar junto a seu público fiel, os responsáveis pelo bar prepararam uma 
programação diferente para este sábado. A partir das 16h, o DJ Jackass (foto) 
estará por lá embalando a tarde. Depois que o sol se por, Vitor Cesar e Marce-
lo Martins assumem os microfones com seu Projeto Baleia. No repertório, um 
verdadeiro desfile de clássicos do rock e da surf music. Como de costume, a 
entrada é franca e amiga. No mais, é chegar junto e dar aquela força na hora de 
soprar as velinhas. 

Matheus Ferreira Barcellos, divulgação

O final de semana vai ser de muito teatro no Espaço Cultural Victo-
rio Faccin (Rua Duque de Caxias, 380). Neste sábado, o local  recebe 
a peça Travessias, do grupo Teatro Por Que Não?. A montagem, uma 
adaptação da obra Oração, de Fernando Arrabal, leva os questiona-
mentos de um casal adulto para crianças de rua. Os ingressos custam 
R$ 10 (antecipado), R$ 16 (na hora) e R$ 8 (estudantes e idosos). 

Já no domingo a triz Débora Matiuzzi leva o monólogo Bonequinha 
de Pano (foto) ao palco do Victorio Faccin. Inspirada em um texto de 
Ziraldo, a montagem conta a história de Pitucha, uma boneca de pano 
que acaba esquecida no sótão da casa da avó de Leninha, sua dona. 
Certo dia, a boneca desperta para lembrar das aventuras e da saudade 
que sente. Os ingressos custam R$ 20 (na hora), R$ 10 (estudantes e 
idosos) e R$ 15 (antecipado). Informações pelo (55) 3217-6600. 

Em cena

FaceBook, reprodução

Depois de um intervalo em que deixou saudade, o Zoom volta a ser publi-
cado nas edições de fim de semana, no MIX. A missão de ocupar esse espaço 
bacana fica sob minha responsabilidade, assim como ocorre com as colunas 
publicadas durante a semana. Na reportagem do Diário 2 há pouco mais de 
dois anos, abraço a causa oficialmente a partir desta edição, depois de já ter 

cuidado do Zoom de forma inteirina em outras oportunidades. As sugestões – 
torço para que sejam muitas – podem ser encaminhadas direto para o e-mail 
patric.chagas@diariosm.com.br. E se Santa Maria e região seguirem com essa 
efervescência artística, tenho certeza que, a exemplo deste final de semana, 
sempre teremos boas notícias para nossos leitores!  

Nizer FoNtoura, divulgação

Robert Langdon está de volta e 
pronto para solucionar mais um 
mistério. E os fãs do personagem 
já podem comemorar: o Clube 
do Assinante vai disponibilizar 
75 pares de ingressos para os 75 
primeiros assinantes e sócios que 
acessarem o site do Clube do 
Assinante e gerarem o seu vou-
cher para participarem da sessão 
exclusiva do filme Inferno (2D 
Legendado). Isso mesmo, não é 
desconto, os 150 ingressos são 
gratuitos. Para garantir sua pre-
sença e saber como essa trama se 
desenrola, basta gerar o voucher 
no site e aguardar por um e-mail. 
A sessão será na terça-feira, 18 de 
outubro, às 19h. Mais informa-
ções (55) 3220-1882.
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